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กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) ส านกักิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี เนื่องใน
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเสนาธกิารทหารอากาศ ครบรอบ ๗๓ ปี และพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ 
“จักรพงษ์”.แก่ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจ าปี ๒๕๖๕.โดยมี 
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศ อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 
ข้าราชการ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๖ เข้าร่วมพิธี  
โดยในปีนี้ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ได้พิจารณามอบโล่
รางวัลเชิดชูเกียรติ “จักรพงษ์”.และจารึกชื่อในท าเนียบศิษย์เก่าดีเด่นของโรงเรียนเสนาธิการ  
ทหารอากาศ ให้แก่ พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการ  
ทหารอากาศ รุ่นที่ ๓๘ เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

 

 



ข่าวประจ าวัน ทอ.                                                                                            หนา้ ๒ 

ภาพตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ความหมายตร า สัญ ลักษ ณ์พระ ร าชพิ ธี มห าม งคล เฉ ลิม           

พระชนมพรรษา ๙o พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ อักษรพระนามาภิไธย 
ส.ก. อยู่ภายในกรอบรูปหัวใจพื้นสีฟ้า 

อักษร "ส" สีฟ้า เป็นสีประจ าวันพระราชสมภพ 
อักษร "ก" สีขาว เป็นสีเดชของวันพระราชสมภพ 
พื้ น ก ร อ บ สี ช ม พู ล า ย ด อ ก ม ะ ลิ  สี ช ม พู เ ป็ น สี แ ห่ ง ศ รี                

ของวันพระราชสมภพ ดอกมะลิเป็นดอกไม้มงคลสัญลักษณ์วันแม่
แห่งชาติ ด้านบนเป็นพระมหามงกุฎภายในประดิษฐานพระแสงจักร และ
พระแสงตรี ส่ือถึงทรงอยู่ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ขนาบซ้าย ขวา พระ
มหามงกุฎด้วยพระสัปตปฎลเศวตฉัตร  ฉัตรขาว ๗ ช้ัน เป็นฉัตร 
ป ร ะ ก อ บ พ ร ะ ร า ช อิ ส ริ ย ย ศข อ ง ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

การน าดอกมะลิมาร้อยเรียงเป็นมาลัยลายเกลียวรูปหัวใจรอบ
อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. ส่ือถึงการร้อยเรียงดวงใจอย่างกลมเกลียว

ถวายพระองค์ผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจชาวไทยท้ังชาติและผู้ทรงพระคุณ อันประเสริฐยิ่งต่อลูกคือ
ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าให้พ้นจากความทุกข์ยาก และมีอาชีพเล้ียงตน 

รูปลายหงส์ประคองฉัตร ซ้าย ขวา หมายถึงพระสิริโฉมสง่างามสูงค่าดังหงส์ ลวดลายไทย หมายถึงพระปรีชาชาญยิ่ง 
ด้านศิลปวัฒนธรรม พระราชทานก าเนิดศิลปาชีพ และทรงส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติไทยให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายท้ังใน     
และต่างประเทศ  เลขไทย ๙๐ ภายใต้มาลัยหัวใจ หมายถึงเลขมงคลอันเป็นอภิลักขิตสมัยท่ีทรงเจริญ พระชนมพรรษาบรรจบ
ครบ ๙๐ พรรษา ผ้าแพรแถบสีฟ้าอักษรบอกช่ืองาน พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙o พรรษา                 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

รัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตด าเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๖๕ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ดังนี้ 

๑. ช่ือการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ฯ ว่า “การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๒. ช่ือการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ฯ เป็นภาษาอังกฤษว่า “Celebrations on the Auspicious Occasion of Her 
Majesty Queen Sirikit The Queen Mother’s 90th Birthday Anniversary 12th August 2022” ซึ่งหมายรวมถึงช่ือ
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ฯ และช่ือพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๓. ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ พร้อมความหมาย
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ท้ังนี้ ผู้ประสงค์ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์เพื่อประดับหรือประดิษฐานบนส่ิงของใด  ๆ ก็ตาม ให้แจ้งขออนุญาต       
ไปท่ีฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายกล่ันกรองการขอใช้ตราสัญลักษณ์ฯ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี               
โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๗๘๙ – ๙๑ 



วันศุกร์ที่  ๑๗  มิถุนยายน  ๒๕๖๕                                                              หน้า ๓ 

รับฟังการบรรยายสรปุและตรวจตดิตามการด าเนินงานด้านสวัสดิการ  

   
พลอากาศเอก ธาดา เค่ียมทองค า ประธานคณะท่ีปรึกษากองทัพอากาศ พร้อมคณะเจ้าหน้าท่ีท างานฯ รับฟังการ

บรรยายสรุป และตรวจติดตามการด าเนินงานด้านสวัสดิการ  ของกองบิน ๒ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการปฏิบัติตาม
นโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศด้านสวัสดิการ โดยมี นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การ
ต้อนรับ เมื่อวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี 

ประเมินผลงานการประกวดตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจ าปี ๒๕๖๕ 

 
พลเอก สุวิทย์  เกตุศรี ประธานคณะท างานประเมินผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคณะ

ประเมินผลงานการประกวดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจ าปี ๒๕๖๕  ซึ่งกองบิน ๔ ได้คัดเลือก
กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง ๔๕๙ หมู่บ้านหนองเชือกเขา หมู่ท่ี ๓ ต าบลหนองพิกุล อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์    
เข้าประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจ าปี ๒๕๖๕ โดยมี นาวาอากาศเอก            
เอก  แก้วสุขศรี เสนาธิการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ เมื่อวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

พิธีเปิดโครงการอบรม 

 
พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจาก

โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมกรมสรรพาวุธทหารอากาศ 

พิธีปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

  
พลอากาศตรี สมพร  ร่มพยอม ผู้อ านวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  

และพิธีปฏิญาณตนยึดมั่นในคุณธรรมร่วมต้านการทุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี ๒๕๖๕ เพื่อมุ่งหวังให้ข้าราชการ ศูนย์ไซเบอร์
กองทัพอากาศ ปลอดจากสารเสพติด ก าลังพลไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อันจะช่วยให้
กองทัพอากาศ สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ และพนักงานราชการ ศูนย์ไซเบอร์
กองทัพอากาศ เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๖๕ คน เมื่อวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ 

 



ข่าวประจ าวัน ทอ.                                                                                          หนา้ ๔ 
พิธีประดับเครื่องหมายปีกแสดงความสามารถ ในหลักสูตรส่งทางอากาศ อากาศโยธิน รุ่นท่ี ๗๙ 

  
พลอากาศตรี ศุภโชติ ชัยวงษ์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายปีกแสดงความสามารถ 

ของหลักสูตรส่งทางอากาศ อากาศโยธิน รุ่นท่ี ๗๙  ของนักเรียนจ่าอากาศช้ันปีท่ี ๒  เหล่าทหารอากาศโยธินและเหล่าทหารสารวัตร    
โดยมี นาวาอากาศเอก อภิรัตน์  รังสิมาการ  ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้การต้อนรับ  เมื่อวันท่ี        
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ อาคารโรงเล้ียงอาหารนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  

พิธีเปิดการฝึกการยังชีพให้กับหลักสูตรเวชศาสตร์ทหารอากาศ นายทหารประทวน รุ่นท่ี ๓ 

 
พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ปกรวิช  ทองรอด ผู้อ านวยการกอง

การศึกษา โรงเรียนการบิน  เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกการยังชีพให้กับหลักสูตรเวชศาสตร์ทหารอากาศ นายทหารประทวน รุ่นท่ี ๓ 
จ านวน ๒๐ คน วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน 

ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการนิรภัย 

 
นาวาอากาศเอก อภิชาต บุญเพ็ชร์ รองผู้อ านวยการส านักงานนิรภัยทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วย       

สายวิทยาการนิรภัย กองบิน ๒๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วิทวัส ครองธานินทร์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ    
เมื่อวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี  

กองบิน ๔ สนับสนุนรับซื้อมังคุดจากเกษตรกร ท่ีประสบปัญหาภาวะผลไม้ล้นตลาด  

 
กองบิน ๔ รับมอบมังคุดท่ีสนับสนุนรับซื้อจากเกษตรกรภาคตะวันออก ท่ีประสบปัญหาภาวะผลไม้ล้นตลาด         

และราคาตกต่ า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัส  COVID-19 เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนให้เกษตรกร ผู้ปลูกมังคุดในเบ้ืองต้น เมื่อ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์ 

 


